
  
 

 
 

    

BOOM POČITNICE 

 30.11.2018 do vključno 20.12.2018  

03.03.2019 do vključno 6.3.2019 

10.3.2019 do vključno 20.3.2019  

 

Cena paketa po osebi  v dvoposteljni sobi oz. najem apartmaja na dan: 

 

  

  

Ramada 

Resort 

Kranjska 

Gora **** 

  Kompas**** 

Ramada Hotel 

& Suites 

Kranjska 

Gora**** 

APP Vitranc 

*** 

2-4 osebe 

najem APT 

APP Vitranc 

*** 

3-5 oseb 

Najem APT 

  

3 dni (2 noči) 

  

116 EUR 

 

  

108 EUR 

 

  

115 EUR 

 

  

132 EUR 

 

Dodatni dan 

po osebi / 

najem APP 

  

53 EUR 

  

48 EUR 57 EUR 66 EUR 

 

Ugodne cene smučarskih vozovnic na hotelskih recepcijah in dodatni popusti in 

ugodnosti pri izposoji smučarske opreme in smučarske šole. 

Ponudba vključuje:  
- 2 nočitvi s samopostrežnim zajtrkom in samopostrežno večerjo ali kosilom  

(najem app. Vitanc je brez prehrane) 
- vstop v vodni park Aqua Larix in bazen Sprostitvenega centra Kompas; (vključeno je tudi 

nočno kopanje v bazenu Ramada Resort Kranjska Gora, petek in sobota do 23. ure) 
- 30% popusta na uporabo savn v Aqua Larix in Sprostitvenem centru Kompas 

- internet (kabelski ali brezžični oz. internetni kotiček v hotelski recepciji) 
 
Doplačila:  

- turistična taksa, prijava in zavarovanje: 1,90 EUR po osebi na dan, otroci 7 – 18 let 0,95 EUR 
po osebi na dan – v letu 2018 

- turistična taksa, prijava in zavarovanje: 3,00 EUR po osebi na dan, otroci 7 – 18 let 1,50 EUR 
po osebi na dan – v letu 2019 

- enoposteljna soba: 20,00 EUR na dan 
- dodatni obrok 10,00 EUR po osebi na obrok 
- višja kategorija hotelske sobe: 10,00 EUR na sobo na dan 

- Ramada Resort: doplačilo za bivanje od petka do nedelje: 5,00 € na odraslo osebo na dan  
- Apartmaji Vitranc: doplačilo za bivanje od petka do nedelje: 10,00 € na apartma na dan  
- Apartmaji Vitranc: doplačilo za superior apartma: 20,00 € na apartma na dan  

- Končno čiščenje apartmaja: 20,00 € na apartma  
- Doplačilo za hišne ljubljenčke: 10,00 € na ljubljenčka na dan  

 
Popusti:   

- v sobi z 2 odraslima osebama: 
 do 6. leta (brez ležišča) biva brezplačno 
 od 3. do 10. leta (na dodatnem ležišču): 50% 

 od 10. do 12. leta (na dodatnem ležišču): 30% popusta 



  
 

 
 

- v sobi z eno odraslo osebo:  

 otroci na osnovnem ležišču od 3. do 12. leta: 20% popusta na ceno dvoposteljne sobe 
- tretja odrasla oseba: ima 10 % popusta na osnovno ceno 

 
 
 
Splošni pogoji: 

- Program velja za omejeno število sob. 

- 30% predplačilo na transakcijski račun ali s kreditno kartico (tip, lastnik, številka, veljavnost). 
- Hit Alpinea d.d. si pridržuje pravico do spremembe cen in vsebine programov brez predhodne 

najave. 
- Pridržujemo si pravico premestiti goste med hoteli.                           

Cene  so navedene v evrih in vključujejo DDV.  
- DDV in ostali davki so določeni s strani državnih in lokalnih oblasti, zaradi česar se lahko 

kadarkoli spremenijo cene programa, skladno s spremembo zakonodaje.             
 

Storno stroški: 
- v primeru, potrjene rezervacije so storno stroški: 

 Za rezervacije decembrskih terminih: 
o do 7 dni pred pričetkom brezplačno;  
o do 7 do 1 dan pred pričetkom 50 % storno stroški  
o no show: 100 % storno stroški. 

 
 Za rezervacije v drugih terminih: 
o do 14 dni pred pričetkom brezplačno;  
o do 14 do 7 dni pred pričetkom 50 % storno stroški; 
o od 7 do 1 dan pred prihodom 100 % storno stroški;  
o no show: 100 % storno stroški.             

                                                               
 

INFO: +386 4 588 44 77  

         www.hit-alpinea.si   

 

 

 

 

        


